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VIANOCE: VEĔKOSħ BOHA A VEĔKOSħ ÿLOVEKA
Drahí SlašĢania.
Poþas Vianoc máme príležitosĢ hlbšie sa zamyslieĢ nad tým,
v þom spoþíva veĐkosĢ þloveka,
v þom sa prejavuje veĐkosĢ Boha
a v akom vzĢahu sú navzájom.
Poþas Vianoc si osobitne uvedomujeme blízkosĢ Boha. Uvedomujeme si, že Boh sa priblížil
k nám prostredníctvom svojho
Syna, ktorý vzal na seba Đudské telo a stal sa þlovekom. My
sa zase vo viere približujeme
k Bohu.
Sviatky narodenia Pána zvestujú veĐké tajomstvo, tajomstvo
veĐkosti Boha, ale aj tajomstvo
veĐkosti þloveka. VeĐkosĢ Boha
sa prejavila v stvorení a vo vykúpení. V þase Vianoc Božiu
veĐkosĢ pripomínajú jasliþky.
Boh je v malom DieĢati prítomný
medzi nami. Aký veĐký je Boh,
si totiž uvedomujeme nielen
pri pohĐade na makrokozmos
a mikrokozmos, ale najmä pri
pohĐade na vzĢah Boha k þloveku. Platí to aj naopak. VeĐkosĢ
þloveka poznáme pomocou
viery v Boha. Jedine ten, kto
pozná Boha, sa dozvie, kto je

Mikulášsky prípitok
Po minuloroþnom úspechu mikulášskeho prípitku
starostu obce sme sa rozhodli, že radi privítame na dvore
obecného úradu všetkých
obþanov opäĢ, aby si s nami
vychutnali predvianoþnú atmosféru. A tak 6. decembra veþer z dvora obecného
úradu zneli vianoþné koledy,
parilo sa z vianoþného punþu
a rozvoniavali sladké i slané
dobroty. O príjemnú hudbu sa
postarali chlapci zo SlašĢanskej kapely pod vedením
Mirka Mikulu. Po ich úvodnej
kolede sa rozsvietil vianoþný
stromþek, þo bolo signálom,

že medzi deti prichádza ich
vytúžená bytosĢ, Mikuláš.
Biskup Mikuláš ako svätec,
ktorý v predveþer svojho
sviatku nosí dobrým deĢom
darþeky, skúša ich z modlitieb alebo z biblie, je typický
pre katolíkov. Ten svetský Mikuláš sa dnes detí a rodiþov
pýta, þi boli deti dobré v priebehu roka, þi poslúchali svojich rodiþov alebo im dá zarecitovaĢ nejakú tú básniþku,
þi zaspievaĢ nejakú tú pesniþku. SlašĢanský Mikuláš v sprievode þerta a anjelika nechal
niektoré deti na mraze aj
(Pokraþovanie na str. 2)

þlovek. A kto je þlovek, to þloveku
povedal sám Boh.,, Na poþiatku
bolo Slovo a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh. A Slovo sa
tebou stalo a prebývalo medzi
nami.,, ( Je to dialóg Boha s þlovekom v Jánovom evanjeliu).
,, Ako sa stane, već ja muža nepoznám?.,, ( Je to dialóg þloveka
s Bohom v Lukášovom evanjeliu). Vysvetlenie je v slovách :
,,Bohu niþ nie je nemožné.,,
Z toho vidíme, že do þloveka
vstupuje Božia veĐkosĢ a þlovek
sa tak stáva veĐkým.
-Istá ¿lozo¿a tvrdí, že þlovek je
mierou všetkého. Lenže ćalšie
¿lozo¿e dokázali, že þlovek
nemôže byĢ mierou pre iného
þloveka. Na þo teda môže byĢ
þlovek hrdý? V þom spoþíva
jeho veĐkosĢ?
Keć sa Boh stal þlovekom, keć vzal na seba Đudskú prirodzenosĢ, znížil sa k
nám. Urobil tak nie preto, aby
zdôraznil, že þlovek je veĐký
nezávisle od Boha, ale naopak,
chcel poukázaĢ na korene
veĐkosti þloveka, ktorá spoþíva
(Pokraþovanie na str. 2)

STRANA 2

História obce
Rok 1970
Obchodná sieť
Za prítomnosti zástupcov ONV
v Žiari nad Hronom bol riešený
kritický stav obchodnej vybavenosti v našej obci. V objekte bývalého
potravinového družstva je teraz
zriadená predajňa rozličného tovaru, kde spolu so základnými potravinami sa predáva i železiarsky
a ostatný priemyselný tovar. Pre
uvedený tovar nie sú dimenzované
samostatné skladovacie priestory.
Pred predajňou stoja takmer nepretržite zástupy občanov, ktorí čakajú na nákup tovaru. V uvedenej
budove sa nachádza i miestne
pohostinstvo. Jeho skladovací
priestor je v suteréne, kde sa teraz
nachádza 30-40 cm vody spolu so
splaškami. Toalety sú umiestnené
v tesnej blízkosti budovy na malom
dvore bez vodovodného a hygienického zariadenia. Túto nežiadúcu
situáciu obchodnej vybavenosti je
nutné bezodkladne vyriešiť.
Vodovod
V roku 1970 bola prevedená
stavba vodojemu až na vnútorné
omietky, ktoré sa nemohli previesť z toho dôvodu, že nebola
postavená manipulačná komora,
na ktorú sa nedali zadovážiť panely. S jej výstavbou sa začne v
budúcom roku. Dokončenie vodojemu bude potrebné zasypať zeminou a ohradiť pletivom. Vodovodné
potrubie je už odskúšané tlakovou
skúškou až do dediny cez Futákov
dvor, takže v roku 1971 sa bude
môcť pokračovať v rozvádzaní
potrubia po obci. Vodovodná ryha
je zahrabaná až na úsek strediska
JRD, a to od slepačiarne po Majerovo a Ivanišeje lúky. Tieto úseky sa nemohli zahrnúť preto, že
JRD tam nemá uložené potrubie.
Celkový rozpočet na túto akciu je
1 500 000 Kčs.
Škola
V novej škole nie je ešte
dokončená vodovodná inštalácia.
Je potrebné samontovať batérie,
vaňu do školskej bytovky a box na
sprchovanie do školy. Maľovanie
miestností previedla prevadzkáreň
pri MNV. Do tried a na chodby bola
nalepená guma, v zborovni a v kabinete boli uložené parkety. Začiatkom júna sa začala robiť ohrada
okolo areálu školy a betónovali sa
chodníky pred školskou budovou.
Občania dúfajú, že nový školský
rok bude zahájený už v novej školskej budove.
(Uverejnené bez redakčných úprav.)
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Sväté omše počas
vianočných sviatkov
24.12.2013 - Štedrý deň
24.00 hod - polnočná
25.12.2013 - 1 sviat. vianočný
10. 00 hod
26.12.2013 - 2 sviat. vianočný
9. 30 hod
27.12.2013
17. 30 hod
28.12.2013
X
29.12.2013
9.30 hod
30.12.2013
17.30 hod
31.12.2013 - Starý rok
16.30 hod
1.1.2014 - Nový rok
9. 30 hod
2.1.2014
X
3.1.2014
17.30 hod
4.1.2014
7. 00 hod
5.1.2014
9. 30 hod
6.1.2014 -Traja králi
9. 30 hod
7.1.2014
X
8.1.2014
8. 00 hod
9.1.2014
X
10.1.2014
17.30 hod

VIANOCE: VEĽKOSŤ BOHA
A VEĽKOSŤ ČLOVEKA
(Pokračovanie zo str. 1)
práve v jeho závislosti od Boha.
Človek totiž nachádza svoju
veľkosť jedine v Bohu, či už je
nenarodeným dieťaťom, alebo
starcom či starenkou, ktorí majú
za sebou kus života a blížia sa
ku koncu svojho pozemského
putovania. Čisto ľudsky nevieme
veľkosť človeka odmerať ani odvážiť. No lepšie ju pochopíme,
keď si viac uvedomíme, že malé
Dieťa v jasličkách je Ježiš, Boží
Syn, ktorý prijal našu ľudskú
prirodzenosť. Ježiš, ktorému v
čase Vianoc prejavujeme úctu
ako malému dieťaťu, nám aj
ako Dieťa hovorí o veľkosti ľudskej bytosti, ktorá sa začala tým,
že Boh ,,podivuhodne stvoril
človeka.,, V týchto slovách a
v tejto skutočnosti je obsiahnutá
veľkosť Boha aj veľkosť človeka.
Vianoce, sviatky Narodenia
Pána, sú dni počas ktorých
srdcia ľudí obyčajne zmäknú.
Ľudia sa stávajú vnímavejšími,
obetavejšími. Hoci to všetko tvorí
veľkosť človeka, v konečnom
dôsledku veľkosť človeka spočíva v jeho podobnosti s Bohom.
Boh stvoril človeka na svoj
obraz. Ale aj Boh sa stal podobným nám vo všetkom okrem
hriechu. A tak keď sa dívame do
tváre Ježiša Krista a očami viery
ho poznáme, súčasne spozná-

vame aj človeka, čiže seba
samých.
Drahí slašťania: Na vieru, na jej
prehĺbenie kladieme dôraz. Je
dôležité, aby sme boli veriacimi
ľuďmi. Byť veriacimi znamená
byť vidiacimi. Viera nás uschopňuje vidieť. Keď teda po tieto
vianočné dni prídeme do nášho
kostolíka a budeme kľačať pri
jasličkách, ale aj tí, ktorí počas
Vianoc neprídete k jasličkám do
kostolíka, a budeme sa dívať
na Božie Dieťa, prosme o tento
dôležitý dar - o vieru – pre seba i
pre svojich blízkych a prosme aj
o jej prehĺbenie.
Aj blahoslavený Ján Pavol II. nás
na začiatku tretieho tisícročia vyzval, aby sme zatiahli na hlbinu.
Musíme všetci v našej farnosti
zatiahnuť na hlbinu, aby sme
mohli nahliadnuť do tajomstva
bytia Boha a popritom aj do tajomstva bytia človeka.
Tajomstvo bytia človeka je
v Bohu. Kto zatiahne na túto hlbinu, spozná, že ,, hlbina sa hlbine
ozýva,, (Ž 42,8 ) a s úžasom vyzná: ,,Bože, aký si nesmierny! A
akú veľkosť si prisúdil človeku!,,
Prajem Vám všetkým pokojné,
láskyplné a požehnané Vianočné sviatky od Boha, ktorý je
medzi nami prítomný v malom
Dieťati.
Váš kňaz Štefan Bieľak

ROK 2013

Mikulášsky prípitok
(Pokračovanie zo str. 1)
drepovať, ale tým to nevadilo
a boli ochotné kvôli mikulášskej
nádielke splniť mu želanie.
Posolstvom Mikuláša je jeho
štedrosť a aj u nás rozdal všetkým prítomným deťom sladké
darčeky. Rodičia sa zahriali
pri punči s troškou alkoholu
a deťom, či šoférom sa zase
podával punč plný ovocia.
Všetci si mohli zahryznúť do
sladkého koláčika alebo slanej
dobroty a sladkosťami pomedzi ľudí ponúkal aj richtár. Po
odchode Mikuláša bolo opäť
počuť hrať krásne koledy
a bolo cítiť pravú vianočnú atmosféru. Aj táto akcia by sa
nezaobišla bez pomocníkov.
Chutné koláčiky a slané pečivo napiekla rodinka Mojžišová,
Anka Hurtíková a Martinka
Gelienová. Naše poďakovanie
patrí tiež OZ PRO SLASKÁ,
ktoré zakúpilo sladkosti a vínko na skvelý punč. Paťke
Ďurkovej a Matúšovi Ďurkovi ďakujeme za zhostenie sa
úloh čerta a anjela. Počas tohto večera vládla príjemná atmosféra, ktorá predznačovala,
že sa naozaj blížia Vianoce.
Preto vám v mene obce prajeme, aby Vianoce boli naozaj
plné pohody, smiechu a dobrej
nálady. Aby do vašich príbytkov
zavítal pokoj, porozumenie a
ľudské teplo a aby sme sa pod
stromčekom zišli spolu i o rok.

Informačný sprievodca

Úrad práce
sociálnych
vecí a rodiny zriadil internetovú
stránku www.istp.sk, kde sa
dá hľadať práca v rôznych profesiách, v rôznych lokalitách,
podľa vzdelania a dá sa vybrať
i zdroj, v ktorom sa uvádzajú
ponúkané profesie. Zároveň
táto stránka slúži i pre zaregistrovaných
zamestnávateľov,
ktorí majú voľné pracovné miesto a potrebujú ho obsadiť.
Registrácia je bezplatná. Na
tejto stránke sa dá vytvoriť i váš
osobný profil, ktorý vám pomôže
pri voľbe povolania, na ktoré
máte najvhodnejšie predpoklady a vyhľadávanie vhodného
voľného pracovného miesta.
V prípade vášho súhlasu budete môcť sprístupniť vytvorený
profil zamestnávateľom hľadajúcim nových zamestnancov.
Dozviete sa tiež koľko môžete
v jednotlivých profesiách zarobiť. Stránka je prehľadná a ľahko sa v nej hľadajú informácie.

ROK 2013
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Ospravedlnenie
Ja, Slavomír Vanka, sa ospravedlňujem Danielovi Gelienovi za
nepravdivé výroky mnou prezentované v predvolebných letákoch
označených ako „Čas na zmenu“, ktorých som autorom a ktoré
boli v súvislosti s voľbami do orgánov miestnej samosprávy konaných dňa 27.11.2010 distribuované občanom obce Slaská.
Tvrdenia, podľa ktorých Daniel Gelien ako starosta obce Slaská
- zanedbával svoje povinnosti na obecnom úrade,
- robil prácu nie pre obec a občanov Slaskej,
- za výkon starostovskej funkcie dostával ostatné pôžitky, ktoré
z funkcie vyplývajú,
- zabúdal na vybavovanie stránok, podnetov od občanov, ich požiadaviek a problémov,
- nechával svoje starostovské kompetencie na vybavovanie
pracovníčkam,
- občania boli uvedení do omylu, lebo pozemky, ktoré vykupovala
obec akože pre seba, následne predávala ako ucelené parcely
osobe, ktorá je blízka bratovi starostu,
sa nezakladajú na pravde, čím som zasiahol neoprávneným
spôsobom do zákonom chráneného práva na ochranu osobnosti
Daniela Geliena.

Hody v našej farnosti
V nedeľu 13. októbra hneď
zrána bolo v našej obci veselo. Pri fare sa začali schádzať
hudobníci z dychovej hudby
Slašťanská kapela, aby odprevadili v sprievode pána farára
s pomocníkmi a niekoľkými
veriacimi na slávnostnú svätú
omšu pri príležitosti oslavy
patróna kostola svätého Gála.
Sv. Gál (Gall, Gallo, Gallech,
Havel) sa narodil v Írsku v druhej polovici 6. storočia. Bol žiakom sv. Kolumbána. Spolu aj
s inými nasledovníkmi odišli do
Francúzska. Gál sa zaobe-ral
hlavne štúdiom Sv. Písma.
Pomáhal pri zakladaní opátstva v Luxeuil. V roku 610 však
musel sv. Kolumbán odísť do
vyhnanstva. Gál ho nasledoval. Spolu odišli na územie
dnešného Rakúska (Bregenz)

a Švajčiarska. Kolumbán potom šiel ďalej až do Talianska,
Gál však zostal vo Švajčiarsku a žil ako eremita pri rieke
Steinach. Dodnes tam stojí
opátstvo sv. Gála. Dvakrát
mu ponúkli biskupský stolec
a opátstvo v Luxeuil. Gál však
po tom netúžil a vždy to odmietol. Zomrel niekedy medzi
rokom 630 a 645. Jeho kult je
stále živý najmä vo Švajčiarsku.
O živote sv. Gála sa zmienil
i pán farár vo svojej kázni. Po
skončení sv. omše sa konalo Agape. Veriaci sa mohli
ponúknuť dobrotami a ešte im
k tomu zahrala i dychová hudba. V dobrej nálade sa všetci
rozišli do svojich domovov,
kde so svojimi blízkymi mohli
pokračovať v hodovaní.

Seniori a ich aktivity
Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Slaskej je
veľmi mladou organizáciou pokiaľ ide o dobu jej trvania, pretože
vznikla len v roku 2010. Združuje
však tých skôr narodených, ktorí v
nej hľadajú spôsob a možnosti na
krátenie si svojho voľného času. Organizácia združuje celkom 35 členov – dôchodcov, čo je povzbudivé,
avšak z pohľadu celkového počtu
dôchodcov v našej obci je to slabé
a mohli by sa pridať aj ďalší.
Ide o dobrovoľnú organizáciu
a my sme s jej činnosťou spokojní. K dispozícii máme vďaka obci
vlastný klub, v ktorom sa koná
schôdzová, ale aj ostatná činnosť
a tento klub si neustále postupne
zveľaďujeme. Organizujeme rôzne
spoločenské posedenia s občerstvením pri rôznych príležitostiach
ako sú fašiangy, MDŽ, deň matiek,
kde matky a ženy sú obdarované
malými darčekmi s príslušnou úctou
k ich poslaniu. Pravidelne máme posedenie pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, ktoré sme tento rok obohatili o dobrú pečenú kačacinu, kde
naše pozvanie prijal aj starosta obce
s manželkou. V mesiaci november
robíme posedenie s jubilantmi, ktorí
sa v príslušnom roku dožili životného jubilea. Okrem blahoželaní od
výboru a členov organizácie obdrží
každý aj malý darček s kvietkom,
čo mu spríjemní spomienky na život, ktorým si prešiel. Začiatkom decembra už tradične organizujeme
mikulášsky večierok spojený s predvianočným posedením a len pár dní
nato sa zúčastňujeme mikulášskeho prípitku starostu obce. Okrem
týchto posedení organizuje výbor aj
inú záujmovú činnosť, ktorá je nám
v podmienkach našej organizácie
dostupná. Preto zabezpečujeme
účasť našich členov na plesoch
seniorov, ktoré bývajú v Žiari nad
Hronom, ale i vo Zvolene, ktorý zase
organizuje naša krajská organizácia. Taktiež je nás vidieť na fašiangovom pochovávaní basy. Tento
rok sme absolvovali aj spoločné
kúpanie v kúpeľoch Sklené Teplice.
Niektorí naši členovia sa zúčastnili

aj týždňového kúpeľného pobytu
v kúpeľoch Dudince a týždňového
pobytu vo Vysokých Tatrách. Tu
treba uviesť, že na každú činnosť
bol poskytovaný príspevok, či už zo
strany ústredných orgánov JDS, ale
aj zo strany našej miestnej organizácie. Rovnako sme našim členom
prispeli aj na vystúpenie hudobnej
skupiny Eva a Vašek, ktoré sa konalo v Žiari nad Hronom. No a nechýbame ani na podujatiach organizovaných okresnou organizáciou
ako sú športové dni alebo vystupovanie speváckych súborov, ktoré
bolo tohto roku vo Vyhniach. Treba
uznať, že to bolo jedno z najkrajších
podujatí, ktoré dôchodcovia sami a
pre seba organizujú. Za našu organizáciu, ale aj vedenie obce môžeme
prisľúbiť, že v roku 2014 vynaložíme
veľké úsilie, aby sme takúto spevácku súťaž organizovali v Slaskej.
Naša obec má nato všetky predpoklady, pretože aj Slaská je obcou
hudby a dobrej dychovky. Svedčí
o tom aj novozaložená Slašťanská
kapela, ktorá nám už krásne koncertovala v lete na futbalovom štadióne
a my sme sa s radosťou tohto podujatia zúčastnili. Rovnako sa tešíme
na ich novoročný koncert, ktorý pre
nás všetkých chystajú. Žili sme aj
brigádnicky a hlavne naše ženy –
členky si vzali pod patronát ochranu
a starostlivosť o obecný parčík,
ale aj záhony v oddychovej zóne
pri Jednote, kde vyčistili a ošetrili
vysadenú zeleň. Dostalo sa im aj
poďakovania zo strany obce. My to
zase považujeme za prejav našej
vďaky adresovaný obci za bezplatné poskytnutie priestorov a poskytnutie dotácie na našu činnosť.
V mene mojom, ale i celej našej
organizácie želáme všetkých krásne
vianočné sviatky s prianím, aby ten
prichádzajúci rok priniesol predovšetkým zdravie nám všetkým, veľa
rodinnej pohody do našich príbytkov
a veľa nových nápadov, ktorými si
skvalitníme život.
Mgr. Vladislav Mikula
predseda ZO JDS Slaská
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PRO SLASKÁ v roku 2013
V treťom roku činnosti občianskeho združenia
PRO SLASKÁ sa podarilo
zorganizovať v rámci zachovania tradícií spoločenské
akcie ako stavanie mája či
pálenie svätojánskej vatry.
Z dotácie obce sme dokúpili
vertikálne žalúzie do poslednej miestnosti v minifitnes,
dali sme opraviť tie pôvodné
v ostatných miestnostiach
minifitnes a doplnili vybavenie
minifitnescentra.
Sponzorským darom od spoločnosti
HELPnet s.r.o sme dostali nový stolnotenisový stôl,
ktorý je umiestnený takisto v minifitnes a prístupný
všetkým obyvateľom obce
Slaská, ktorí vlastnia čipovú
prístupovú kartu. Zo sponzorských darov a 2% daní sme
podporili deň detí, výsadbu

ovocných stromov na verejných priestranstvách obce,
výrobu dreveného smetného
koša do oddychovej zóny
(umiestnený bude na jar
2014). No nezabudli sme ani
na organizovanie jarných dní
čistoty v obci. Konkrétne čísla
hospodárenia budú uvedené
vo výročnej správe tohto
združenia a následne zverejnené aj na webstránke obce
Slaská.
Touto cestou sa chceme
veľmi pekne poďakovať všetkým,
ktorí
akýmkoľvek
spôsobom podporili činnosť
občianskeho združenia, či
už finančne, alebo vlastnou
prácou a radi prijmeme kritiku
aj nové nápady do budúcna.
Peter Mácel
predseda OZ Pro Slaská
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Šírila dobré meno Slaskej

Úspešný prvý rok svojho
pôsobenia v Slaskej má za
sebou Slašťanská kapela.
Päťkrát spríjemňovala pobyt
kúpeľným hosťom v Turčianskych Tepliciach a otvárala
kúpeľné leto v Sklených Tepliciach. Zúčastnila sa festivalov
v Sebedraží a v Kremnici, kde
získala hodnotenie v zlatom
pásme. V Pitelovej odohrala
fašiangovú veselicu, v Lovči
dožinkovú slávnosť a v Starej
Kremničke koncert v rámci
mesiaca úcty k starším. Na
domácej pôde si preverila
záujem Slašťanov o dychovku letným koncertom na
ihrisku a na hodoch pri kostole. Začiatkom decembra
tradične vianočnými koledami
spríjemnila atmosféru mikulášskeho prípitku so starostom obce.

Ako vidieť, šírila dobré
meno Slaskej aj za hranicami banskobystrického kraja, za čo jej patrí uznanie.
Slašťanská kapela je činná aj
vďaka obci, ktorá jej poskytla
priestory na skúšanie bezplatne. Odmenou sú hudobné produkcie tejto kapely pri
rôznych príležitostiach obce
a ďalším poďakovaním tejto
kapely adresované obci bude
formou novoročného koncertu, na ktorý ste všetci srdečne
pozvaní. Už teraz sa tešíme
na vašu hojnú účasť. Novoročný koncert kapela odohrá
v kultúrnom dome. Termín
bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Ďakujeme všetkým za priazeň a tešíme sa na stretnutie s vami pri dobrej hudbe aj
v roku 2014.

Od roku 2014 s novým poplatkom za odpady
Doteraz bol povinný ročný
poplatok za osobu 6,50 eur,
ktorý pokrýval náklady obce
na likvidáciu odpadov za
predchádzajúci rok. V danom
poplatku dostala každá osoba
jeden žetón na vývoz komunálneho odpadu. V prípade, že
vám poskytnuté žetóny nepostačovali, mohli ste si ich
dokúpiť v sume 2,50 eur/kus.
Tento systém bude od 1.1.2014
minulosťou.
V roku 2014 je stanovená
cena za jeden liter odpadu v
sume 0,0276 eur, čo pri zbernej
nádobe s objemom 110 litrov
predstavuje cenu za jeden žetón
odvozu v sume 3,00 eur. V praxi
to bude znamenať, že občania
už nebudú platiť ročný povinný
poplatok za odpady na osobu
6,50 eur, ale budú mať povinnosť zakúpiť si jeden žetón na
odvoz odpadu na osobu ročne
v sume 3,00 eur. Nový spôsob

vyberania poplatku zohľadňuje
podmienky
stanovené
zákonom a stupeň separácie
v obci. Postupnou separáciou
odpadov sa obci darí znižovať
náklady na likvidáciu odpadov
a práve jej výsledky umožňujú
stanoviť pre rok 2014 cenu jedného žetónu v sume 3,00 eur.
Ak doteraz štvorčlenná rodina
zaplatila povinný ročný poplatok
(4x6,50 €) v sume 26 eur a obdržala 4 ks žetónov, tak v roku
2014 má štvorčlenná rodina
povinnosť zakúpiť si 4 žetóny,
avšak ich cena bude (4x3,00 €)
spolu v sume 12,00 eur. Aj toto
je príklad, že separáciou sa dá
dosiahnuť zníženie poplatku za
likvidáciu odpadov.
V prípade, že sa niektorá
rodina nezapojí do žetónového
systému a v prvom štvrťroku si
nezakúpi ani jeden žetón na odvoz odpadov, bude jej poplatok
vyrubený v sume 7,00 eur na

rok za jednu osobu. Ak sa daná
rodina nezapojí ani do separácie odpadov, bude jej poplatok
vyrubený v sume 8,50 eur na
rok za jednu osobu. Takáto
situácia však podľa nás nenastane, lebo pre každú rodinu je
výhodnejšie sa do žetónového
systému zapojiť a zakúpiť raz
ročne minimálne jeden kus
žetónu na jednu osobu.
Nový systém platný od
1.1.2014 je spravodlivejší a
cena žetónu je tvorená zo skutočných nákladov a výnosov z odpadov za predchádzajúci rok.
Oproti doterajšiemu systému
nový systém prináša pre každú
jednu osobu zníženie ročného
poplatku o 3,50 eur, čo zrejme
padne vhod každej domácnosti. Chceme len ešte uviesť, že
cena žetónu v sume 3,00 eur
platí zatiaľ len pre rok 2014.
Cena žetónu v ďalších rokoch
bude závisieť od cien služieb

odvozu a likvidácie odpadov a
od množstva vyseparovaného
odpadu v obci. To znamená, že
ak poskytovateľ služieb zvýši
svoje ceny, musí sa to premietnuť následne aj do ceny
žetónu. Na druhej strane vieme
zvýšenie cien služieb dostatočne eliminovať zvýšením
objemu separácie odpadov.
Laicky napísané, aj keď nám v
budúcnosti dodávateľ služieb
cenu zvýši, bude záležať
len na nás, ako pristúpime k
separácii odpadov. Ak bude
každá domácnosť separovať
všetky druhy odpadov, ktoré
sa separovať dajú, je možné,
že zvýšenie cien služieb vykryjeme väčšou separáciou odpadov a cenu žetónu zvyšovať
nebudeme. Takže všetko je
to v našich rukách a v našom
záujme. Obec vám vytvára pre
separáciu podmienky a záleží
len na vás, či sa zapojíte.
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Nové pravidlá
pre bioodpad

Zmrznutý odpad
vám nevysypú

Obec od roku 2014 zavádza
nové pravidlá aj pre separáciu
bioodpadu. Doteraz si každý
vyložil bioodpad pred svoj dom
kedy len chcel a tak dedina celý
rok pôsobila neesteticky. Takýto systém po novom možný
nebude.
Bioodpad bude možné vyložiť len v dni určené obcou,
ktoré budú vždy včas verejnosti
oznámené. V ostatné dni bude
zakázané vykladať bioodpad
pred rodinné domy a kto tak
urobí, bude sa to považovať za
nelegálnu skládku odpadu a
bude to pokutované. Musíme
sa naučiť systém, aby bola naša
obec krajšia a nie špinavšia.
Rovnako nebude možné bioodpad vyložiť len tak voľne. Lístie,
pokosená tráva, piliny alebo
burina zo záhrad budú musieť
byť uložené vo vreciach, aby
bola s nimi ľahšia manipulácia.
Rovnako konáre budú musieť
byť skrátené na 1 m a zviazané.
Inak takýto odpad odvezený
nebude a ešte bude sankcionovaný ten, kto bioodpad voľne
uloží na verejné priestranstvo.
V otázke bioodpadu je pre
občanov najprijateľnejší spôsob
ako ho likvidovať, uložiť ho na
kompost doma. Tak lístie, ako aj
burina, piliny, či pokosená tráva
vedia zhniť a vytvoriť humus plný
živín, ktorý môžete na jeseň opäť
vrátiť do vašich záhrad alebo k
vašim ovocným a okrasným drevinám. Okrem kompostovania
doma bude možnosť odovzdať
bioodpad aj na komunitnú kompostáreň, ale nie svojvoľne kedy
sa komu a ako zachce. Priestor
komunitnej kompostárne by mal
byť v budúcom roku vyprataný,
možno aj oplotený a s konkrétnym režimom fungovania.
Nebude dovolené tam bioodpad
voziť kedykoľvek bez vedomia
obce. O novom systéme kompostovania na komunitnej kompostárni vás budeme včas informovať.
Nové pravidlá majú za cieľ
zaviesť do systému likvidácie
bioodpadu poriadok tak, aby sa
občania mali možnosť zbaviť aj
zeleného odpadu, ale na druhej
strane, aby obec nevyzerala ako
skládka trávy, konárov, lístia, piliny, buriny a podobne. Aj zelený
odpad je odpad a je nutné ho likvidovať v súlade s nejakými pravidlami. Do budúcnosti plánujeme
občanom zakúpiť kompostéry
do domácností, aby čo najviac zeleného odpadu skončilo v
komnpostéroch a aby ste mohli
takto uložený humus využiť pre
vlastnú záhradu a pozemok.

Nastalo obdobie zimy a teda aj
mrazov. Preto je pravdepodobné,
že ak vaša zberná nádoba obsahuje odpad, v ktorom je voda
a podobne, tak vám jednoducho
zamrzne. Nie je to neobvyklé, že
obsah zberných nádob zamŕza a
nie je možné ho vysypať ani za
pomoci techniky, ktorá vám nádobu len zbytočne nárazmi otlčie,
ale obsah neuvoľní. Preto je na
zvážení každého z nás, aby sme
si rozmysleli aký odpad do zbernej
nádoby vložíme a či neexistuje
lepší spôsob (kompostovanie)
na jeho likvidáciu. Odpad obsahujúci vodu, je predovšetkým odpad z kuchýň a podobne, ktorý je
možné doma kompostovať a tým
predchádzať jeho zamŕzaniu. Ak
sa zazmluvnenej organizácii nepodarí zamrznutý odpad uvoľniť,
nebude odvezený a zostane vám
v zbernej nádobe i naďalej. Nie
je totiž technicky možné, aby sa
zmluvná organizácia „zabávala“
individuálne s každou zbernou
nádobou, keď stačí odpad triediť a
do zbernej nádoby uložiť len taký,
ktorý nie je separovateľný. No a
taký odpad väčšinou nezamŕza,
lebo neobsahuje vodu.

Ako využiť lístie?
Ani sme sa nenazdali a jeseň
je za nami a s ňou spojené aj
pre niekoho obľúbené práce
v záhrade. Takmer všetci, čo
žijú na dedine, majú aspoň
malý kúsok záhradky a tiež
pár listnatých stromov. Či už
okrasných alebo užitočných.
Až na niekoľko výnimiek všetky sa pred zimou zbavujú lístia.
Toho nebýva málo. Väčšina
sa ho snaží pohrabať a odviezť alebo dať odviezť mimo
svojho obydlia. Avšak existuje
jednoduchší spôsob ba dokonca efektívnejší. Veď aj stromy
potrebujú z niečoho žiť. Tak
prečo im nenechať živiny vo
forme uhnitého lístia, tak ako
je tomu vo voľnej prírode? Jednoducho treba lístie sústrediť
v okolí kmeňa stromu v kruhu
s priemerom cca pol druha

metra a výškou 40, 50 cm (v
závislosti od množstva) a nechať ho tam zhniť. Pri veľmi
suchom lístí a veternom počasí
to môže byť menší problém
no len do prvého dažďa. Navlhnuté lístie zotrvá na mieste a
pod snehovou prikrývkou bude
postupne hniť a meniť sa na
živiny potrebné pre daný strom.
Samozrejme do jari neprebehne proces dokonale a vrchná
vrstva sa nerozloží, žiadny
problém. Na záhradách či sadoch to ničomu neprekáža a v
blízkosti domov z estetického
hľadiska prekážajúce zvyšky
možno odstrániť v omnoho
menšom množstve ako na
jeseň. Tento spôsob šetrí vašu
energiu, čas a nahrádza chemické hnojivá.

Verejnosť sme už informovali,
že tetrapaky (obaly z mlieka
a rôznych nápojov) už nesmú
byť súčasťou plastového obalu,
triedia sa zvlášť a zvlášť sa aj
zberajú. Tieto obaly ako aj kovy
(plechovky, konzervy) je možné
odovzdať naraz s plastmi, ale
musia byť uložené zvlášť v igelitovom vreci vedľa plastov.
Aby však domácnosti nečakali
s triedením kovov a tetrapakov na termín zberu plastov,
rozhodli sme sa poskytnúť ešte
ďalšiu alternatívu. Na troch miestach v obci (pri Konzume, na
Hrabí a pri bytovke) sme umiestnili špeciálne 1100 litrové
zberné nádoby. Na každom
stanovišti sú dve, ktoré sú riadne označené. Jedna zberná
nádoba je určená na kovy,
kde patria konzervy, nápojové
plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov

bez plastov alebo papiera,
samozrejme zbavené zvyškov
potravín, prípadne vypláchnuté
vodou. Druhá zberná nádoba
je určená na kompozitné obaly,
čiže tetrapaky, kde patria čisté
nápojové kartóny od mliečnych
výrobkov a nápojov. Im podobné obaly sú tiež označené v
spodnej časti skratkami C/PAP.
Občania majú teda možnosť
tetrapaky a kovové obaly
odovzdávať celoročne do týchto zberných nádob a nemusia
ich doma skladovať, kým bude
ďalší termín zberu plastov, kedy
je tiež možné ich odovzdať v
samostatnom vreci alebo igelitovej taške. Aj toto rozšírenie
možnosti separovania odpadov má za cieľ poskytnúť vám
bezplatne možnosť separovať
odpad a znižovať tak produkciu
komunálnych odpadov.

Zber kovov a tetrapakov

Upozornenie
Stáva sa nám už samozrejmosťou, že v tesnej blízkosti miestnej komunikácie (ale aj na nich)
občania odstavujú osobné automobily, resp. skladujú metrovicu,
drevný odpad alebo iný materiál.
Len málokto si však uvedomuje,
že v čase vykonávania zimnej
údržby ciest má byť tento priestor voľný. Jednak preto, aby ho
nezachytil pluh odhŕňajúci sneh a
potom preto, aby odhrnutý sneh
mal kam ísť z cesty preč. Ak v
tesnej blízkosti cesty nechávate
takéto prekážky, netreba sa potom
čudovať, keď vám pri nich zostane
nahrnutý sneh, resp. keď tento
sneh zostane na ceste, lebo nie
je možné ho vyhrnúť vedľa cesty.
Nejako sa zabúda nato, že autá aj
iné materiály suverénne občania
odkladajú na verejné priestranstvá
bez súhlasu obce. Keby to niekto
urobil na pozemkoch vo vašom
vlastníctve, tak máme na úrade
jednu sťažnosť za druhou, ale
keď sa to robí na úkor obce, tak to
zrejme nikomu nevadí. Obec zatiaľ nerieši nepovolené zábery jej
pozemkov, ale aspoň cez zimné
obdobie by bolo vhodné tieto
prekážky odstrániť, aby ste nebránili zimnej údržbe ciest. Lebo
koniec koncov neuškodíte obci,
ale sebe tým, že tento úsek zostane neupravený a horšie zjazdný.
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UZNESENIA
z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva v Slaskej zo dňa 9. októbra 2013
vo volebnom období 2010 - 2014
Uznesenie č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s obsahom,
ktorý je uvedený v zápisnici.
Uznesenie č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo
volí:
- Ing. Miriam Ťahúňovú a
Zdena Fronca za overovateľov
zápisnice obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.10.2013.
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení č.
30 až 41/2013.
- Záznam hlavného kontrolóra
obce o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2013.
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Plnenie rozpočtu
30.9.2013.

obce

k

Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie:
- Informáciu, že zámer obce
Slaská na predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/4 z
parcely č. C-KN 524/6, vedená
ako orná pôda o výmere 19 m2
(zodpovedajúca výmera podielu
– 4,75 m2) a vlastníckeho podielu o veľkosti 1/1 na pozemku
parcela č. C-KN 574/2, vedená
ako záhrady o výmere 23 m2 v
k.ú. Slaská, ktorá bola vyčlenená
z parcely č. E-KN 1213/1 (ostatné
plochy o výmere 2261 m2) dielom
č. 5 geometrického plánu č. 47
110 899 – 24/2013, bol zverejnený
na úradných tabuliach obce a na
webovej stránke obce v období od
25.9.2013 do 9.10.2013.
Uznesenie č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností – spoluvlastníckeho podielu o
veľkosti 1/4 na pozemku parcela
č. C-KN 524/6, vedená ako orná
pôda o výmere 19 m2 (zodpovedajúca výmera podielu – 4,75
m2) v k.ú. Slaská a vlastníckeho
podielu o veľkosti 1/1 na pozemku parcela č. C-KN 574/2, vedená
ako záhrady o výmere 23 m2,

ktorá bola vyčlenená z parcely
č. E-KN 1213/1 (ostatné plochy
o výmere 2261 m2) dielom č. 5
geometrického plánu č. 47 110
889 – 24/2013 v k.ú. Slaská, v
prospech kupujúceho – Ľubomír
Hlaváčik, nar. 3.8.1956, bytom
Svitavská č. 903/16, 965 01 Žiar
nad Hronom, za kúpnu cenu 1,50
eur/m2, spolu v sume 42,00 eur.
Predaj bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodov hodných osobitného
zreteľa, ktoré sú dané tým, že sa
jedná o priľahlý pozemok, ktorý je
súčasťou záhrady kupujúceho a
kupujúci je zároveň väčšinovým
podielovým spoluvlastníkom jedného z pozemkov.
Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Za prebytočný majetok obce
Slaská: spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 171/1080 na pozemku
parcela č. E-KN 601/1, vedená
ako orná pôda o výmere 1713 m2
(zodpovedajúca výmera podielu –
271 m2), zapísaná na LV č. 948
v k.ú. Slaská, obec Slaská, okres
Žiar nad Hronom.
- Prevod nehnuteľného majetku obce Slaská: spoluvlastnícky
podiel o veľkosti 171/1080 na
pozemku parcela č. E-KN 601/1,
vedená ako orná pôda o výmere
1713 m2 (zodpovedajúca výmera
podielu – 271 m2), zapísaná na
LV č. 948 v k.ú. Slaská, obec
Slaská, okres Žiar nad Hronom,
na základe uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže v zmysle §
9a ods. 1 písm. a) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, pre
úspešného uchádzača obchodnej
verejnej súťaže.
- Podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2
písm. b) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prevod nehnuteľného majetku obce Slaská:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradných tabuliach
obce Slaská, na webovom sídle
obce Slaská a v regionálnej tlači.
Písomné cenové ponuky je treba
doručiť Obecnému úradu v Slaskej
v zalepenej obálke s označením
OVS – 02/2013 s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ“. Ponuky sa môžu
predkladať len v slovenskom jazyku. Písomný návrh musí obsahovať – obchodné meno, resp.
meno a priezvisko navrhovateľa;
IČO, resp. dátum narodenia

navrhovateľa; sídlo, resp. bydlisko navrhovateľa; parcelné číslo
pozemku a jeho výmeru; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu a jemu
zodpovedajúca výmera; návrh
ceny za jeden m2 pozemku; termín a spôsob platby kúpnej ceny
a účel využitia pozemku. Ak predmetný návrh nebude obsahovať
uvedené údaje, nebude zaradený
do súťaže, aj keď bude podaný v
určenej lehote. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov
spojených s účasťou na súťaži. Po
doručení nemožno návrh meniť,
dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10
pracovných dní od schválenia
víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom oznámiť vybraný
návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom
sídle vyhlasovateľa. V tej istej
lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje
oznámiť prijatie vybraného návrhu
úspešnému navrhovateľovi a
upovedomiť účastníkov súťaže,
ktorí v súťaži neuspejú, že ich
návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné
návrhy je možné doručiť osobne,
poštou alebo kuriérskou službou
na adresu: Obecný úrad Slaská,
súp. č. 17, 966 22 Lutila. Vyhlasovateľ oznamuje, že najnižšia ponuka ceny nemôže klesnúť pod
3,00 €/m2. Víťazný návrh musí
byť schválený obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Uzatvorenie
Zmluvy
o
postúpení práv a povinností stavebníka medzi spol. DUO GROUP,
a.s. ako postupcom a obcou
Slaská ako postupníkom vo veci
vodoprávneho povolenia Obvodného úradu životného prostredia
v Banskej Štiavnici v konaní č.
C/2013/01250/ZH-BEZ zo dňa
28.8.2013 v rozsahu týkajúceho
sa výlučne stavebného objektu „SO 201 – vodovod“ v rámci
stavby „Slaská – Diely – riešenie
lokality pre IBV“ podľa predloženého návrhu.
- Uzatvorenie
Zmluvy
o
postúpení práv a povinností zo
spol. DUO GROUP, a.s. na obec
Slaská v rozsahu týkajúceho sa
výlučne stavebného objektu „SO
201 – vodovod“ v rámci stavby
„Slaská – Diely – riešenie lokality pre IBV“ vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o uzatvorení
budúcej Zmluvy o úprave vzájom-

ných práv a povinností vlastníkov
prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov podľa § 15 ods.
5 zákona č. 442/2002 Z.z. zo dňa
16.7.2013 medzi StVPS, a.s. a
spol. DUO GROUP, a.s. a z uzatvorenej Zmluvy č. 198/2013/06
o uzavretí budúcej Zmluvy o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku „Slaská – Diely – riešenie
lokality pre IBV“ zo dňa 19.7.2013
medzi StVPS, a.s. a spol. DUO
GROUP, a.s. podľa predloženého
návrhu.
- Podanie žiadosti na Environmentálny fond o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na výstavbu stavebného objektu „SO 201 – vodovod“ v rámci
stavby „Slaská – Diely – riešenie
lokality pre IBV“ na základe vodoprávneho povolenia Obvodného úradu životného prostredia
v Banskej Štiavnici v konaní č.
C/2013/01250/ZH-BEZ zo dňa
28.8.2013 podľa rozpočtu v celkovej sume 278.765,24 €.
- Spolufinancovanie výstavby
stavebného objektu „SO 201 –
vodovod“ v rámci stavby „Slaská –
Diely – riešenie lokality pre IBV“ vo
výške 5 % z celkovej sumy podľa
rozpočtu v maximálnej výške
13.938,26 € v prípade, že bude
žiadosť o nenávratný finančný
príspevok schválená Environmentálnym fondom.
Uznesenie č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo
poveruje:
- Starostu obce Slaská na
podpísanie zmluvných vzťahov v
mene obce Slaská vyplývajúcich z
uznesenia č. 49/2013.
Uznesenie č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu
nehnuteľností
v
prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu
– 483 m2) na pozemku parcela č.
E-KN 596, vedená ako orná pôda
o výmere 1932 m2, zapísaná na
LV č. 107 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 610
m2) na pozemku parcela č. E-KN
118/1, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 2440 m2, zapísaná
na LV č.941 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu
– 28,5 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 572, vedená ako trvalé
trávne porasty o výmere 114 m2,
zapísaná na LV č. 1013 v k.ú.

ROK 2013
Slaská; spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 492/80710 (zodpovedajúca výmera podielu – 25,65 m2) na
pozemku parcela č. C-KN 2166,
vedená ako trvalé trávne porasty o
výmere 4208 m2, zapísaná na LV
č. 1604 v k.ú. Slaská; spoluvlastnícky podiel o veľkosti 492/80710
(zodpovedajúca výmera podielu
– 60,96 m2) na pozemku parcela
č. C-KN 2386, vedená ako lesné
pozemky o výmere 10000 m2,
zapísaná na LV č. 1604 v k.ú.
Slaská; spoluvlastnícky podiel o
veľkosti 492/80710 (zodpovedajúca výmera podielu – 41,12 m2) na
pozemku parcela č. C-KN 2396,
vedená ako lesné pozemky o
výmere 6745 m2, zapísaná na LV
č. 1604 v k.ú. Slaská a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 492/80710
(zodpovedajúca výmera podielu
– 368,40 m2) na pozemku parcela
č. C-KN 2525, vedená ako lesné
pozemky o výmere 60434 m2,
zapísaná na LV č. 1604 v k.ú.
Slaská, od predávajúceho – Ing.
Stanislav Páleník, nar. 5.2.1957,
bytom Stavbárska č. 2, 821 07
Bratislava, za kúpnu cenu spolu v
sume 542,73 eur.
Uznesenie č. 52/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Členov ústrednej a čiastkovej
inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie k 31.12.2013
podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu
nehnuteľnosti
v
prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti
147/4896 (zodpovedajúca výmera
podielu – 10 m2) na pozemku
parcela č. E-KN 89, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria o
výmere 320 m2, zapísaná na LV
č. 527 v k.ú. Slaská, od predávajúcej - Bernardína Janovová, nar.
11.11.1935, bytom M.R. Štefánika
25/53, 965 01 Žiar nad Hronom,
za kúpnu cenu spolu v sume
15,00 eur.
Uznesenie č. 54/2013
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
- Kúpu
nehnuteľnosti
v
prospech obce Slaská a to spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
(zodpovedajúca výmera podielu
– 444 m2) na pozemku parcela
č. E-KN 573, vedená ako trvalé
trávne porasty o výmere 1775
m2, zapísaná na LV č. 1014 v k.ú.
Slaská, od predávajúcej – Jaroslava Varyšová, rod. Janovová,
nar. 16.6.1951, bytom Tuřice 73,
294 74 Předměřice nad Jizerou,
Česká republika, za kúpnu cenu
spolu v sume 119,88 eur.
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Výsledky volieb do VÚC BB 2013 – volebný
okrsok Slaská
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Banskobystrického
samosprávneho kraja konaných dňa 9.11.2013 a 23.11.2013 vo
volebnom okrsku Slaská

I.kolo:

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do
zoznamu voličov: 399
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 189
Počet odovzdaných obálok: 189
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
predsedu: 163
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
zastupiteľstva: 183
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre
voľby predsedu:
1. Ondrej Binder: 13
2. Ladislav Fízik, PhDr., PhD.: 2
3. Pavel Chovanec, Ing.: 1
4. Andrea Jenčíková, Mgr.: 2
5. Ľudovít Kaník, Ing.: 17
6. Karol Konárik, Ing.: 24
7. Marian Kotleba, Ing, Mgr.: 36
8. Vladimír Maňka, Ing.: 68
9. Emil Samko, Mgr. et. Mgr., PhD.: 0
10. Jozef Sásik, Ing.: 0
11. Jaroslav Sekerka, JUDr.: 0
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre
voľby do zastupiteľstva:
1. Vladimír Bevelaqua: 3
2. Ľubomír Bielik: 2
3 . Mária Biesová, Ing.: 18
4. Vladimír Čech, JUDr.: 2
5. Vladimír Flimer, MUDr.: 46
6. Daniel Gelien: 161
7. Alfréd Haško, Mgr.: 5
8. Ján Hlavatý, Ing.: 2
9. Štefan Hrdý: 2
10. Ján Hromádka: 4
11. Radovan Junas, MUDr.: 12
12. Anna Kollárová: 2
13. Igor Korbela, MVDr.: 5
14. Lívia Kosťová, Mgr.: 16
15. Božena Kováčová, Ing.: 26
16. Ladislav Kukolík, MUDr.: 50
17. Rastislav Kysel: 5
18. Štefan Maceják, PhDr., Mgr., PhD.: 17
19. Robert Mihok, Ing.: 3
20. Jaroslav Murgač, RSDr.: 4
21. Juraj Prôčka, Mgr.: 1
22. Dušan Rajčan: 21
23. Richard Rišňovský, MUDr.,MPH: 10
24. Ján Stieranka: 0
25. Jozef Tomčáni: 15
26. Emil Vozár, Ing.: 13

II. kolo:

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do
zoznamu voličov: 398
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 115
Počet odovzdaných obálok: 115
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
predsedu:115
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre
voľby predsedu:
1.

2.

Marian Kotleba, Ing. Mgr.: 75
Vladimír Maňka, Ing.: 40

Za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja bol zvolený
Ing. Mgr. Marián Kotleba. Za poslancov Banskobystrického
samosprávneho kraja za volebný obvod Žiar nad Hronom boli
zvolení: MUDr. Ladislav Kukolík, MUDr. Vladimír Flimer, Daniel
Gelien a Ing. Božena Kováčová.

Neprispôsobiví
špekulanti
Každoročne v obci narastá počet odpadkových košov
na verejných priestranstvách
a každoročne to obci prináša
rôzne úskalia. Okrem toho, že s
pribúdajúcim množstvom odpadkových košov pribúda aj množstvo odpadov v nich, ktoré musí
„niekto“ zozbierať a vyseparovať,
tak poniektorí občania si ešte
stále tieto odpadkové koše zamieňajú s ich zbernou nádobou.
Odpadkové koše slúžia na drobný odpad okoloidúcich a nie na
komunálny odpad, ktorý tvoríte
v domácnostiach a ktorý patrí
do vašej zbernej nádoby. Títo
špekulanti sú v domnienke, že
ušetria na poplatku za smeti a
tak nosia do týchto odpadkových
košov vlastný odpad z domu a čo
je horšie, aj taký odpad, čo tam
vôbec nepatrí (igelitka so zemiakovými šupkami, PET fľaše,
zvyšky potravín a podobne). V
obci je zavedený systém separácie odpadov a to na dosť vysokej
úrovni, ktorý je v súlade s právnymi predpismi SR, ale aj EÚ. Nikto
sa teda nemôže vyhovárať, že
nevie čo, kam a kedy odovzdať. A
ak aj niekto nevie, stačí sa opýtať
a obecný úrad vám poskytne odpoveď a nájde spôsob. Ale toto
je skôr už o nezodpovednosti
ľudí, ktorí sa ešte nájdu aj v našej
obci. Previnilci, ktorí budú takto
prichytení alebo zaznamenaní
monitorovacím systémom, budú
riešení v priestupkovom konaní.
A v neposlednom rade, títo
špekulanti neušetria nič, pretože
aj takto vyhodený odpad musí
byť vyvezený a jeho vývoz sa
rovnako platí. A to, čo obec za
rok zaplatí za likvidáciu odpadov, sa následne premietne do
cien za žetóny v roku nasledujúcom. Takže ak vybabreme,
tak len sami so sebou. Treba si
skutočne uvedomiť, že kompletná separácia môže v budúcnosti
udržať ceny vývozov odpadov
nezmenené, aj keď budú rásť
ceny služieb organizácie, ktorá
odpady likviduje.
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ŠTATISTICKÝ
PREHĔAD
OBYVATEĔOV
Poþet obyvateĐov v obci
k 31.12.2013 – 489
Deti do 15 rokov
– 102
Obþania nad 15 r. – 387
Chlapcov
- 43
Dievþat
- 59
Mužov
- 192
Žien
- 195
Priemerný vek
- 41
Odhlásení:
Renáta Repiská
Navždy nás opustili:
rodák Jozef Lalo
Povedali si „ÁNO“:
Renáta Hricová
a Vladimír Repiský

Jubilanti našej obce
50 rokov
Alena Gašparíková
Zdeno Mikula

55 rokov
Edita Pacherová
Miroslav ýervenák
Jozef Janov

65 rokov
Stanislav Hric
Zdena Mikulová
Ondrej Golha
Zlatica Figecká

75 rokov
Emília BáĢová

80 rokov
Jozef Poljak
Všetkým našim jubilantom
srdeþne blahoželáme!

Hlásnik
Hlásnik

NOVINY OBCE SLASKÁ

HLÁSNIK

Vôěa Vianoc
Ovocné orechové hrudky

Ingrediencie: 200 g hrozienok, 100 g sušených odkôstkovaných sliviek,
rum, 60 g masla, 100 g hnedého cukru, 2 vajcia, 200 g polohrubej múky,
1 prášok do peþiva, 400 g mletých orechov, 1,5 lyžiþky mletej škorice,
1 lyžiþka mletého klinþeka, 1,5 lyžiþky mletého muškátového orieška.
Postup:Hrozienka a slivky nasekáme nadrobno a naložíme na noc v
troške rumu. Maslo s cukrom vyšĐaháme do peny, zašĐaháme do nej
postupne vajce a potom pridáme múku zmiešanú s práškom do peþiva. Dôkladne premiešame, pridáme zvyšné suroviny vrátane ovocia a
korenia, znova premiešame a z hmoty odoberáme lyžiþkou na plech
s papierom na peþenie rovnako veĐké hrudky. Peþieme pri teplote 180
stupĖov.
Sušienky s mandĕami
Ingrediencie: 250 g masla, 200 g práškového cukru, 2 vajcia, jemne
nastrúhaná kôra z 1 citróna, 1 sáþok perníkového korenia, štipka soli,
0,5 lyžiþky sódy, 2 lyžiþky vlažnej vody, 500 g hladkej múky, 100 g jemne
strúhaných mandlí, rum, 150 g mandĐových lupienkov.
Postup: Maslo vymiešame s cukrom do peny, postupne pridáme vajcia, citrónovú kôru, perníkové korenie a soĐ. Sódu rozpustíme vo vlažnej
vode a pridáme do maslovej hmoty spoloþne s múkou a mletými mandĐami. Vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme v chlade hodinu odpoþinúĢ. Potom ho vyvaĐkáme na 5 mm, plát potrieme jemne rumom
a posypeme mandĐovými lupienkami. Valþekom ich zĐahka zavaĐkáme,
pokiaĐ plát nemá výšku cca 3 mm. Rum sa pri peþení odparí a lupienky
lepšie prilipnú k cestu. Vykrojíme rôzne tvary, ktoré uložíme na plech
vystlaný papierom na peþenie mandĐovou stranou na plech. Peþieme
pri teplote 180 stupĖov.

Snehové gule s kokosom

Ingrediencie: 140 g hladkej múky, 60 g práškového cukru, 50 g masla,
1 vajce, 30 g Solamylu, 2 lyžice kokosu, 1/2 lyžiþky škorice, 1 lyžiþka
prášku do peþiva, þokoládová poleva, strúhaný kokos.
Postup: Z uvedených ingrediencií vypracujeme cesto z ktorého tvarujeme malé guliþky, ktoré peþieme pri teplote 180 stupĖov. Vychladené
guliþky namáþame v þokoládovej poleve a posypeme ich strúhaným
kokosom.

TrojĀokozákusok

Ingrediencie: asi 10 sušienok, 100 g horkej þokolády + trochu na ozdobu, 100 g mlieþnej þokolády + trochu na ozdobu, 100 g bielej þokolády +
trochu na ozdobu, 500 g tvarohu, 300 g þerstvej šĐahaþkovej smotany, 3
þajové lyžiþky želatíny, 100 g cukru, 2 lyžiþky vanilkového cukru.
Postup: Tvaroh vymiešame s cukrom, namoþíme si želatínu do trochy
mlieka a necháme ju napuþaĢ. Potom ju zahrejeme a necháme vychladnúĢ. VyšĐaháme si šĐahaþku do tuha a spojíme tvaroh so šĐahaþkou a
želatínou. Plnku si rozdelíme na tri þasti. Do každej z nich primiešame
vždy inú rozpustenú þokoládu. Formu na biskupský chlebík vyložím
papierom na peþenie. Na spodok nalejeme tmavú plnku, necháme
trochu zachladnúĢ, potom bledšiu plnku a nakoniec bledú a na vrch
naukladáme keksíky. Necháme vytuhnúĢ , vyklopíme, aby keksík bol
naspodu. OfĚkame þokoládou, ktorá nám zostala.

Banánové zemiaĀiky s marcipánom

Ingrediencie: banány, okrúhle detské piškóty, marcipán (môže byĢ aj
kúpený), práškový cukor, pravý marcipán, kakao na obaĐovanie. Pravý
marcipán z mandlí: 200 g na jemno zomletých mandlí, 200 g práškového
cukru, kúsok masla (lyžiþka kopcom), voda podĐa potreby. Mlieþny marcipán zo sušeného mlieka: 100g sušeného mlieka, 200g práškového
cukru, 50g rozpustený 100% tuk, mandĐová aróma, voda podĐa potreby.
Postup: Ruþne v miske, alebo v robote zmiesime marcipán (s vodou
opatrne, aby nebol riedky), rozvaĐkáme ho na doske posypanej preosiatym práškovým cukrom. Okrúhlou vykrajovaþkou vykrojíme väþšie
kolieska, alebo radielkom nakrájam na štvorce. Banán nakrájame na
hrubšie plátky, vložím medzi dve piškótky a zabalíme do marcipánu.
Obalíme v kakau. Ukladáme na podnos tak, aby sa navzájom nedotýkali (môžete daĢ do papierových košíþkov). Skladujem v chladniþke
ako všetky nepeþené zákusky. Hotové zemiaþiky potrebujú minimálne
jeden deĖ, aby piškóty zmäkli.

ROK 2013

Športový klub
Ċakuje
Prichádza koniec roku 2013
a nám neostáva niþ iné, ako sa
poćakovaĢ všetkým priaznivcom
a zanietencom športu v Slaskej
za podporu poþas celého roku.
Preto by som sa aj touto cestou
chcel v mene ŠK Slaská a všetkých, ktorí sú jeho súþasĢou,
poćakovaĢ tým, ktorí svoje 2%
daní venovali práve nám. Vćaka
samozrejme patrí aj sponzorom
a obci, ktorí každoroþne prispievajú na organizovanie futbalového
turnaja a þinnosĢ klubu. Futbalový
turnaj o pohár starostu obce sa
postupne stáva tradíciou v našej
obci a tento rok sa nám podarilo
zorganizovaĢ už štvrtý roþník.
Taktiež vám prajeme šĢastné a
pokojné sviatky a pekný nový rok
2014.
Ing. Peter Hric
predseda OZ ŠK Slaská

Pozvánka na
turnaj
Obec Slaská, OZ Pro Slaská a
OZ Športový klub Slaská pozývajú všetkých zanietencov stolného
tenisu na pingpongový turnaj,
ktorý sa uskutoþní 28. decembra 2013 (sobota) od 9,00 hod. v
sále kultúrneho domu. Štartovné
je symbolické euro na osobu.
SúĢažiĢ sa bude v kategórii dospelých a v kategórii detí. Záujemcovia sa môžu registrovaĢ na
obecnom úrade alebo v miestnom
pohostinstve u p. Tomáša Hurtíka.
Tí najúspešnejší budú opäĢ odmenení. Pre všetkých úþastníkov
bude pripravené i malé obþerstvenie.

Tvorba nového
plánu rozvoja
Obec Slaská plánuje zaþiatkom
roku 2014 daĢ spracovaĢ nový
Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja (PHSR) a preto ponúka
fyzickým a právnickým osobám
možnosĢ prispieĢ k spracovaniu
tohto dôležitého dokumentu obce
svojim názorom prostredníctvom
priložených dotazníkov. Dotazníky
sú k dispozícií na obecnom úrade
a taktiež sú zverejnené na webovej stránke obce. Vyplnený
dotazník je možné doruþiĢ osobne
na obecný úrad alebo elektronicky na adresu starosta@slaska.
sk do 31.12.2013.
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